Bazylika Bożego Ciała
Klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich

Kazimierz

Kraków
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Z dziejów kościoła

P

Obraz przedstawiający znalezienie monstrancji (XVIII/XIX w.)

Procesja z odnalezioną monstrancją; poniżej: przekazanie kościoła
Kanonikom (XVIII/XIX w.)

2

od wpływem wstrętnego głodu złota większa grupa ludzi
w Krakowie podjudzonych przez diabła wdarła się ukradkiem i potajemnie
w czasie oktawy Bożego Ciała do kościoła parafialnego Wszystkich Świętych
i skradła i zabrała miedzianą, grubo
pozłacaną monstrancję z Najświętszym
Sakramentem, bardzo pięknej roboty,
której wykonanie przewyższało wartość
kruszcu. Dowiedziawszy się potem, że
monstrancja jest miedziana, żeby nie
spotkała ich surowa kara, w razie gdyby ich złapano, rzucają ją do zarosłego
krzakami bagna Mate, znajdującego się
niedaleko od kościoła św. Wawrzyńca,
który był wówczas kościołem parafialnym należącej do kapituły krakowskiej
wsi Bawół, w której potem król polski
Kazimierz II zakłada i funduje miasto
Kazimierz. (...) Płonęły na nim [bagnie] w nocy i we dnie światła niebieskie.
Kiedy się o tym dowiedziało sporo ludzi
i uznało to, zgodnie z rzeczywistością,
za cud, doniesiono o tym biskupowi
krakowskiemu Bodzęcie i jego czcigodnej kapitule, a potem królowi polskiemu
Kazimierzowi II, bardzo pobożnemu
księciu. Ci uznawszy, że ukazanie się
tylu i tak wielkich świateł niebieskich nie
może być bez przyczyny, zarządziwszy
procesję całego miasta (...) z hymnami,
pieśniami i chorągwiami udają się do
błotnistego miejsca i badają dokładnie
tajemnicze światła. Kiedy tam stwierdzili, że jest to oświetlona skradziona
monstrancja (...) odnoszą ją do kościo-

ła Wszystkich Świętych. Najjaśniejszy zaś król
polski Kazimierz uznawszy, że to tak godny
pamięci i niezwykły cud wydarzył się dla niego
i ze względu na niego, składa przyrzeczenie, że
w miejscu, gdzie znaleziono ten niewysłowiony
Sakrament, chociaż bagnistym i błotnistym, założy i wybuduje z cegły piękny kościół na cześć
Bożego Ciała.
Tyle o powstaniu kościoła Bożego Ciała
mówi Jan Długosz, stając się mimowolnym
twórcą cytowanej później we wszystkich źródłach legendy. Do końca wierzyć mu nie można — kronikarz bowiem oparł się jedynie na
ustnej tradycji, wzbogaciwszy ją o popularne
w tamtych wiekach wierzenia i podania o niezwykłych cudach, którymi karmił się średniowieczny lud. Brak w dokumentach jednoznacznych informacji na temat początków budowy
tej głównej świątyni Kazimierza. Kilka faktów
jest jednak bezspornych. Wiadomo na pewno,
że nowe miasto Kazimierz lokowane zostało
w 1335 roku. Żaden z istniejących już na jego
terenie kościołów nie mógł zostać świątynią
parafialną, gdyż znajdowały się one w zbyt dużej odległości od planowanego rynku. Należało
więc wznieść nowy, okazały kościół, który miał
być dla Kazimierza tym samym, czym
kościół Mariacki dla Krakowa.

Z dziejów Kazimierza
IX-X w. – na terenie
dzisiejszego Kazimierza powstają liczne osady, z których największa skupiona jest wokół romańskiej rotundy
na Skałce
1079 – na Skałce zostaje zamordowany św.
Stanisław, późniejszy
patron Polski
II poł. XIII w. – na terenie wsi Bawół, w okolicy dzisiejszej ul. Szerokiej, zbudowany zostaje
kościół św. Wawrzyńca
(zburzony po 1785 r.)
Fragment panoramy
Krakowa z lat 1536/37
(Biblioteka Uniwersytecka w Wurzburgu) 1.
Kościół pw. Bożego Ciała; 2. Kościół oo. Bernardynów (błędnie usytuowany); 3. Kościół pw.
św. Katarzyny; 4. Kościół na Skałce; 5. Niezidentyfikowany kościół (może jeszcze raz
przedstawiony kościół
na Skałce); 6. Wawel
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Pierwszy prepozyt krakowskich Kanoników,
ks. Konrad
Aleman
przed
1313 – w
południowej części
przyszłego
miasta (u wylotu
dzisiejszej ul. Skawińskiej) powstaje kościół pw.
św. Jakuba, wokół którego
skupia się niewielka osada
(zburzony 1787)
27 luty 1335 – król Kazimierz Wielki lokuje miasto Kazimierz
przed 1341 – początek
budowy kościoła Bożego Ciała
1363 – Kazimierz Wielki sprowadza do miasta
Augustianów, oddając
im teren, na którym później powstanie kościół
św. Katarzyny
przed 1366 – początek budowy uniwersytetu w okolicy kościoła św.
Wawrzyńca; prace przerwano z powodu śmierci fundatora
XIV w. – przy parafii Bożego Ciała powstaje
szkoła, w której uczą mistrzowie Akademii Krakowskiej
1405 – kościół Bożego
Ciała zostaje oddany Kanonikom Regularnym
Laterańskim
1414 – na miejscu najstarszego, drewnianego,
zbudowany zostaje nowy
ratusz, później wielokrotnie przebudowywany
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Budowę świątyni rozpoczęto przed
rokiem 1341. Zbudowana została
częściowo z kamienia, a częściowo, z braku funduszy po śmierci
króla, z drewna. Legendę Długosza, opisującego uroczystą
procesję, być może tłumaczyć
można jako pamiątkę niewątpliwie podniosłej ceremonii poświęcenia nowego kościoła. A powstawał on bardzo długo... Od 1370
roku patronat nad jego budową przejęło
miasto. W księgach miejskich zachowały się
informacje o postępie prac, a także o darowiznach składanych przez obywateli na rzecz
tego chlubnego przedsięwzięcia. W roku 1401
konsekrowano dotychczas wzniesioną część
kościoła, czyli dzisiejsze prezbiterium, zaopatrzone już wówczas w trzy ołtarze.
W 1405 roku do opieki nad świątynią sprowadzeni zostali Kanonicy Regularni. Ich
pierwszym prepozytem był ks. Konrad
Aleman (Niemiec), który szybko zatroszczył się o rozbudowę niewielkiego jeszcze kościoła. Zacząć należało
od rozebrania drewnianej, a więc
nietrwałej i narażonej na zniszczenia i pożary, części

drewnianej. Na Kazimierzu, a
także w podkrakowskim majątku Kanoników, działały
kamieniołomy i cegielnie,
z których budowniczowie czerpali materiały do
wznoszenia kamiennej
świątyni. Prace postępowały szybko. Już w 1410
stanęła kaplica Matki Bożej
i Trzech Króli (na miejscu dzisiejszej kaplicy Zwiastowania), dokąd na pewien czas przeniesiono odprawianie
nabożeństw. Budowę prezbiterium ukończono
do roku 1432. Zdecydowanie więcej czasu zajęło wznoszenie imponującego korpusu nawowego, wieży, dachu i sklepień. Prace przy
korpusie finansował Kazimierz Jagiellończyk,
który, tuż przed śmiercią (1492), zobowiązał
swego następcę do ukończenia zbożnego dzieła budowy kościoła. Tak się też stało – w roku
1500, dzięki ogromnemu wsparciu króla Jana
Olbrachta i jego matki Elżbiety Rakuszanki,
stała się możliwa konsekracja przynajmniej z
grubsza ukończonej świątyni. Konsekracji tej
dokonał, także zasłużony dla budowy tegoż
kościoła, królewski
brat kard. Fryderyk Jagiellończyk.

Kościół od strony ogrodu klasztornego

Herb Kanoników
Regularnych
Laterańskich

1419 –
Władysław Jagiełło włącza do Kazimierza Stradom,
położony między Wawelem a murami miasta
1471 – umiera Izajasz
Boner, Augustianin, drugi – obok bł. Stanisława
Kazimierczyka – żyjący
na Kazimierzu kandydat
na ołtarze „szczęśliwego
wieku Krakowa”
1472 – na Skałkę przybywają Paulini
1489 – umiera bł. Stanisław Kazimierczyk
XV w. – parafia św. Wawrzyńca zostaje wcielona
do kościoła Bożego Ciała
1495 – Jan Olbracht
poleca krakowskim Żydom przenieść się na
Kazimierz, tworząc tam
tzw. miasto żydowskie,
skupione w północnowschodniej części grodu
XVI w. – rozkwit miasta, liczącego około 5 tys.
mieszkańców, mającego
swoją radę, ratusz, rozmaite cechy i bractwa
1655-57 – Kazimierz
zajmują Szwedzi; miasto
ponosi ogromne straty
1688 – przybycie Trynitarzy, którzy do r. 1758
wznoszą kościół (obecnie Bonifratrów)
1733-51 – powstaje barokowy kościół na Skałce
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1800 – Kazimierz zostaje
włączony do Krakowa
1822 – zburzenie murów oddzielających miasto żydowskie od reszty
Kazimierza
1877-80 – zasypane zostaje stare koryto Wisły,
w jego miejscu powstaje ul. Dietla – Planty Dietlowskie
1939-45 – hitlerowcy mordują niemal całą
społeczność żydowską
Kazimierza
1947 – do ratusza sprowadza się Muzeum Etnograficzne
1978 – zabytki Kazimierza wpisane zostały na listę światowego dziedzictwa UNESCO
8 czerwca 1979 – na
Skałce odbywa się spotkanie przedstawicieli nauki oraz młodzieży z papieżem Janem Pawłem II
2000 – słynący łaskami
wizerunek Matki Bożej
Łaskawej w kościele św.
Katarzyny zostaje ukoronowany papieskimi koronami
2004 i 2005 – do godności bazyliki mniejszej
zostają
podniesione:
kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława na Skałce oraz kościół
Bożego Ciała
2007 – koronacja cudownego
wizerunku
Matki Bożej z Jabłuszkiem w kościele pw. Bożego Ciała
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Dalsze losy świątyni były mocno
powikłane i burzliwe. Z jednej
strony, cały czas należało troszczyć się
o jej wyposażenie,
zaprojektowanie
i wykonanie
ołtarzy, malowideł, rzeźb
—słowem:

wszystkich tych elementów, które składają
się na niepowtarzalny wygląd i klimat tego
pierwszego kościoła Kazimierza. Z drugiej zaś
strony, budowli nie omijały kataklizmy dziejowe. W 1556 roku, wskutek wielkiego pożaru,
spłonęła wieża z czterema dzwonami. Niedługo po jej odbudowaniu, w roku 1594, pożar
strawił cały dach kościoła i organy. Bardzo
dobrym natomiast czasem dla świątyni były
lata 1612-1644, gdy prepozytem zakonu Kanoników był Marcin Kłoczyński. Wówczas to
właśnie
powstał imponujący ołtarz
główny, stalle kanonickie,
mauzoleum bł. Stanisława Kazimierczyka i kilka ołtarzy bocznych.
Dobry okres w dziejach kościoła przerwa-

ny został przez najazd szwedzki w 1655 roku.
Urzędujący wówczas prepozyt Jacek Liberiusz
zdołał wywieźć z Krakowa część skarbca
klasztornego, nie mógł jednak opróżnić go
całkowicie, by nie ryzykować w ten sposób
życia zakonników. Mogliby oni paść ofiarą
rozczarowanych brakiem łupu szwedzkich
żołdaków. Większość więc dóbr, pozostawionych w klasztorze, padła ofiarą zachłanności
najeźdźcy. Zrabowano i zniszczono cenne
księgi, przechowywane w bibliotece. W pokojach prepozyta rezydował król Karol Gustaw,
zaś w kościele Szwedzi urządzili magazyny
i stajnie. Odbudowa zniszczeń, spowodowanych barbarzyńskim najazdem, rozpoczęła się
po wyzwoleniu Krakowa w 1657 roku.
Pogarszająca się stopniowo sytuacja Rzeczpospolitej, ogólne ubożenie społeczeństwa,
kasaty majątków zakonnych dały się odczuć także i w parafii
Bożego Ciała. Z dużych
inwestycji wymienić tu
trzeba jeszcze fundację
czterech ołtarzy bocznych i pięknej ambony
(1740-45), położenie
nowej posadzki, budowę chóru nad głównym
wejściem czy wykonane
nowych figur do tęczy
(1763-1766).
Jednak
rozbiory Polski, a także konfiskata dóbr zakonnych na długo zatrzymała wszelkie poważniejsze prace przy klasztorze. Na domiar złego, w
roku 1864, jako kara za aktywny udział kanoników w powstaniu styczniowym, wszystkie
klasztory na terenie zaboru rosyjskiego zostały

Kanonicy, hojnie uposażani przez władców,
czerpali dochody z rozmaitych wsi podkrakowskich, m.in. z Niegowici
— gdzie później na parafię skierowany został,
jako wikary, młodziutki
Karol Wojtyła. Warto też
wspomnieć, że dzisiejsza
ul. Wenecja w Krakowie
powstała dzięki Kanonikowi Marcinowi Kłoczyńskiemu, który na początku XVII w. wzniósł w tamtej okolicy kilka domów.
Budynki te, jako że znajdowały się nad płynącą
tam wówczas Rudawą,
określił mianem Wenecja.

Powyżej i na poprzedniej stronie: kościół Bożego Ciała w II połowie XIX w., fot. I. Krieger;
oraz postać zasypiającego apostoła z Ogrójca przy kościele
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Współczesny
fresk
w zakrystii, przedstawiający Jezusa umywającego nogi apostołom

Antyfonarz z XV w.

skasowane. Szczęśliwym natomiast i zaszczytnym zdarzeniem dla krakowskiej prepozytury było podniesienie jej do rangi opactwa, co
miało miejsce w 1861 roku.
W miarę swoich możliwości, mimo trudności i przeszkód, opiekunowie kościoła
starali się godnie wywiązywać ze swego
zadania. W 1897 roku rozpoczęto renowację, trwającą — z przerwani — niemal
40 lat. Warto wspomnieć tu też o hucznych
obchodach 500-lecia istnienia klasztoru,
które odbyły się w roku 1905. Po odzyskaniu niepodległości prace przy odnowie kościoła zyskały na intensywności. Odnawiano
ołtarze, kaplice, obrazy, Ogrójec, a także
dach świątyni i zamakające fundamenty.
Trudnym dla kościoła czasem były lata rządów komunistycznych, przeciwnych wszelkim
przejawom życia religijnego. W tym okresie,
dużym wsparciem moralnym dla parafii była
osoba ks. kard. Karola Wojtyły, który w 1969
roku przeprowadził tu wizytację kanoniczną.
Odbywała się ona w czasie Wielkiego Postu,
i kardynał zażyczył sobie uczestniczyć w wizytach, składanych chorym w ich domach.
Jak wspominała ówczesna parafialna opiekunka chorych, s. Irena Odoy: Wchodziliśmy
do wszystkich domów, których adresy znałam,
a szczególnie do biednych,
opuszczonych,
w podwórza, nie zawsze na taka
wizytę
przygotowane, w sutereny, na piętra i
poddasza,

Kazimierskie kościoły (od lewej): Skałka, kościół pw. św. Katarzyny,
8bazylika Bożego Ciała

wszędzie tam, gdzie znajdowali się chorzy obłożnie czy też tacy, którzy nie wychodzą poza
teren swego mieszkania. Ksiądz Kardynał siadał bliziutko przy łóżku każdego chorego i rozmawiał z ojcowską dobrocią...
Od roku 1993 w kościele i klasztorze nieustannie trwają prace konserwatorskie. Odnowiono m.in. gotyckie witraże z XV w.,
kaplice i ich wystrój, odrestaurowano stalle
kanonickie, przeprowadzono konserwację zachodniej fasady kościoła, oczyszczono część
ścian zewnętrznych, a także uporządkowano
i skatalogowano bibliotekę. 24 stycznia 2005
roku Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł kościół Bożego Ciała do godności
bazyliki
mniejszej.

Kard. Karol Wojtyła w kościele Bożego
Ciała
Kard. Karol Wojtyła, podczas wizytacji w kościele
Bożego Ciała, w te słowa zwracał się do osób
samotnych: Życie ludzkie nawet w samotności — gdy się je wypełni Bogiem, nie jest puste:
jest pełne, może być bardzo pełne. O tym, co mówię tutaj, niektóre z was
i niektórzy z was doskonale wiedzą z własnego
doświadczenia. (...) Nigdy
nie jest tak, ażeby człowiek nie był potrzebny,
zawsze jest potrzebny.

9

Kościół Bożego Ciała

K

ościół Bożego Ciała
— ongi najważniejsza
budowla Kazimierza — wznosi się nieopodal Placu Wolnica
— dawnego kazimierskiego
rynku. Niegdyś jego imponująca, monumentalna bryła górowała nad całym miastem, dziś
wtapia się w krajobraz wąskich
uliczek Kazimierza. Zewsząd
tylko widać strzelistą wieżę,
z której niebawem oglądać
będzie można rozległy widok
tej pięknej i nieco tajemniczej
dzielnicy.
Dawna świątynia parafialna dla całego Kazimierza
to budowla o ogromnych
rozmiarach

i szlachetnej konstrukcji. Warto wiedzieć, iż jest ona jedną
z pięciu krakowskich świątyń,
zbudowanych z zastosowaniem systemu filarowo-szkarpowego, który umożliwiał
wznoszenie budowli bazylikowych bez stosowania łuków
oporowych
(pozostałe koś-

cioły tego typu to niezwykle
cenne kościoły krakowskie:
katedra na Wawelu, kościół
mariacki, Dominikanów, Franciszkanów i Augustianów).
Połączeniu kamienia z cegłą
kościół zawdzięcza swą ciekawą kolorystykę, zaś geniuszowi budowniczych, tworzących
w XIV- i XV-wiecznym Krakowie, lekkość i smukłość tej monumentalnej przecież budowli.
Świątynia jest orientowana,
trójnawowa, z wydłużonym, wielobocznie zakończonym prezbiterium. Do
prezbiterium (od północy) przylega zakrystia
oraz skarbiec i oratorium (od zachodu).
Czteroprzęsłow y,
trójnawowy korpus
otaczają
kapli-

ce (św. Anny i Zwiastowania
NMP) i kruchty, zaś od północy przylega doń wieża z Ogrójcem i kaplicą Matki Bożej
Loretańskiej. Kościół z klasztorem połączony jest wspartym na arkadach przejściem.
Tuż przy kruchcie zachodniej,
przez którą prowadzi wejście
do świątyni, zwracają uwagę
dwa niewielkie pomieszczenia
— dawne karcery, w których
zamykano na niedziele i święta notorycznych grzeszników
— przeważnie młodzież grzeszącą przeciwko szóstemu
przykazaniu. Odmienną funkcję pełniły niewielkie okna
w ścianach prezbiterium, przy
ołtarzu głównym — od najdawniejszych czasów podawano przez nie komunię świętą
podczas morowego powietrza.

Kościół z klasztorem; po lewej stronie
zdjęcia: kaplica Zwiastowania NMP;
w głębi widać Wawel
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Wchodzimy do wnętrza świą- stawiający zdjęcie Chrystusa
tyni. Jej pierwotne, gotyckie z krzyża. Ołtarz zdobią także powyposażenie zastąpione zosta- sągi świętych, z wersetami zapoło w większości barokowym, wiadającymi poczęcie Chrystusa,
w I poł. XVII w., za
Jego śmierć i ustaczasów prepozynowienie Euchatury Marcina Kłorystii.
czyńskiego. ZostaZ prezbiterium,
wiając po lewej ręce
przez gotycką zaołtarz poświęcony
krystię, w której
bł. Stanisławowi
zobaczyć
możKazimierczykowi
na m.in. XVIII(patrz: s. 25) kieruwieczne obrazy
jemy się w stronę
przedstawiające
ołtarza głównego.
legendy o ustaImponujący swym Madonna Łukasza Cranacha St. nowieniu święta
rozmiarem i kunBożego Ciała oraz
sztem wykonania, powstał w naj- o założeniu tutejszego kościoła
lepszym na owe czasy warsztacie pod tym wezwaniem, przejsnycerskim Baltazara Kuncza, ście wiedzie do skarbca. Prócz
około roku 1634. W polu głów- monstrancji, kielichów, ornatów
nym znajduje się
i krzyży zakonniobraz pędzla Tocy przechowują
masza Dolabelli,
tu niezwykle piękprzedstawiający
ny i cenny obraz
Boże Narodzenie
Madonny z Dzie— w literaturze
ciątkiem, przypiobdarzony tytułem
sywany ŁukaszoPokłon Pasterzy.
wi Cranachowi
Obraz podzielony
Starszemu, oraz
jest kompozycyjrelikwiarzowy winie na dwie części:
zerunek Maryi,
dolną, w której wo- Relikwiarzowy wizerunek Maryi zakupiony w roku
kół żłóbka z nowo1434 od prepozyta
narodzonym Zbawicielem sku- rudnickiego. Według tradycji,
pili się pasterze, i górną, w której obraz ten miał być przywieziony
króluje otoczony aniołami Bóg do Krakowa, aby uniknąć proOjciec. Ołtarz wieńczy obraz fanacji w ogarniętych wojnami
nieznanego malarza, prawdopo- husyckimi Czechach. Zakonnicy
dobnie z kręgu Dolabelli, przed- obdarzali go ogromną czcią, ist12

1. Chrystus
Zmartwychwstały
2. Dawid
3. Zachariasz
4. Daniel
5. Św. Jan
Chrzciciel
6. Obraz T.
Dolabelli Pokłon pasterzy
7. Obraz
Zdjęcie
z krzyża
(prawdopodobnie warsztat T. Dolabelli)
8. Obrazki
ze scenami
starotestamentowymi,
zapowiadającymi sakrament Eucharystii
9. Jeremiasz
10. Ezechiel
11. Św.
Krzysztof
niosący Dzieciątko Jezus
12. Św. Józef
z Dzieciątkiem
13. Barokowe tabernakulum (poł.
XVII w.), z posążkami czterech ewangelistów
14. Antependium z aniołami adorującymi
Najświętszy
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główny
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Tron prepozytów

niała bowiem legenda, iż twórcą jego był sam
Łukasz Ewangelista (skądinąd utalentowany
malarz, któremu tradycja przypisuje także autorstwo obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Matki Bożej Częstochowskiej). Maryja
w tym wizerunku miała być obdarzona mocą
wypędzania szatana z opętanych; dlatego też
wizerunek ten nosił nazwę Madonna terribilis
daemonibus.
Wracamy do prezbiterium, poświęcając
nieco czasu na kontemplację ołtarzy bocznych
oraz XVII-wiecznych obrazów, dzieł Wojciecha Podkory (patrz: pkt 4 na planie). Na szczególną uwagę zasługują także stalle kanonickie,
bogato zdobione, wykonane w latach 162432. Umieszczone są w nich figurki,
przedstawiające papieży
wywodzących się
z zakonu
kanoników
r e g u l a rnych, oraz
obrazy
(prawdopodobnie
z warsztatu

Dolabelli), na których rozgrywają
się sceny związane z życiem świętych kanonickich (więcej informacji
patrz: rozdział o Kanonikach Regularnych Laterańskich). W prezbiterium zachowały się także fragmenty
gotyckich witraży (ok. 1430), które,
zestawione razem, wprawione zostały w jedno okno.
Pod XVIII-wieczną tęczą przechodzimy do nawy głównej. Tu, tuż przy
ścianie tęczowej, zatrzymajmy się na
chwilę przy słynącym łaskami obrazie Matki Bożej Łaskawej. Madonna
w tym wezwaniu zaczęła być czczona
na początku XV w. we włoskim mieście Faenza. W Polsce Jej kult niepomiernie wzrósł po zwycięstwie wojsk
polskich nad tureckimi w I poł. XVII
w., którego miała być sprawczynią.
Madonnie tej przypisuje się moc
uśmierzania zarazy.

ŚŚ. Augustyn i Ambroży

Ołtarz w prezbiterium
z obrazem Zdjęcie z krzyża
14

Ołtarz Matki Bożej Łaskawej

Gotycki witraż
15

Ołtarz Jezusa
Miłosiernego;
na drugim planie
ołtarz Chrystusa
Salwatora

runek — dziś w sanktuarium
w Łagiewnikach — zaś poprzedni ofiarowany został do
kościoła Bożego Ciała, gdzie
cześć odbiera do dziś.
Wśród bogatego
wyposażeniakościoła wzrok przyciąga
także imponująca
ambona, wykonana w latach 174450. Ma ona kształt
łodzi z masztem
i żaglami, która
podtrzymują dwie
syreny. Jej symboliczną wymowę
wyjaśnia
cytat
z ewangelii św. Łukasza, wypisany po

łacinie na żaglu: Wszedłszy do
łodzi Piotra nauczał tłumy. Ambona — miejsce, z którego głosi się ewangelię — jest
tu przypomnieniem
najdoskonalszego
Nauczyciela, dla
Kanoników
zaś
jest wyrazem kaznodziejskiej funkcji
ich zakonu.
Wśród trzech kaplic
kościoła Bożego
Ciała najdoskonalszą formę posiada
kaplica Zwiastowania
Najświętszej
Maryi
Panny. Wzniósł ją,
w miejsce poprzedniej,
prepozyt Jacek Liberiusz.

Ambona

Nieco dalej, po tej samej
stronie kościoła, przy filarze,
znajduje się ołtarz Jezusa Miłosiernego. Warto zwrócić uwagę
na umieszczony w tym ołtarzu
wizerunek. Różni się on nieco
od znanego na całym świecie
– trzeba jednak wiedzieć, iż jest
to pierwowzór obrazu odbierającego cześć w łagiewnickim
sanktuarium. Namalował go
dla kaplicy w Łagiewnikach
malarz Adolf Hyła, jako wotum
wdzięczności za uratowanie
16

rodziny w czasie II wojny światowej. Pan Jezus, jako Boski Lekarz, kroczy tu po usianej kwiatami łące. Obraz ten powieszony
został w kaplicy w Łagiewnikach
— nie pasował jednak kształtem
i rozmiarami do ołtarza, w którym miał być eksponowany, zaś
spowiednik św. s. Faustyny, ks.
Michał Sopoćko, uznał jego tło
za nieliturgiczne i polecił przemalować kilka detali w samej
postaci Chrystusa. Dlatego też
Hyła namalował kolejny wize-

Ołtarz Chrystusa Salwatora, Ukrzyżowania i Michała Archanioła
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Pod kopułą
ściany kaplicy ozdobione
są
malowidłami, przedstawiającymi
sceny
ze Starego
Testamentu
(wypędzenie z raju
pierwszych

Fragment ołtarza św. Antoniego

r o d z i c ó w,
potop, sen Jakuba, krzak
gore j ą c y,
Jerozolimę,
lilię wśród
cierni, okręt na morzu
i Jonasza na morzu).
Malowidłami, tym razem przedstawiającymi sceny z życia Maryi
(Narodzenie, Ofiarowanie w świątyni, Za-

Wnętrze bazyliki; na pierwszym planie
18
ołtarze
Przemienienia Pańskiego i św. Augustyna

ślubiny, Zwiastowanie,
Nawiedzenie,
Zaśnięcie,
Wn i e b o wzięcie, Koronacja),
pokryte jest także
wnętrze pięknej kopuły, wykonanej na
wzór kopuły w kaplicy Zygmuntowskiej.
Pełna
przepychu

Fragment ołtarza Trójcy Świętej

architektura
kaplicy nie dopuszcza zbytniego bogactwa
wystroju, toteż
na
pierwszy
plan wybija się
główny skarb
tego miejsca —
umieszczony
w rokokowym
ołtarzu słynący
łaskami obraz
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Matki Bożej
z Dzieciątkiem.
Po
tej
samej stronie kościoła
znajduje
się
kaplica św. Anny,
którą od 1616 roku opiekuje
się arcybractwo Najświętszego
Sakramentu i Pięciu Ran Pana
Jezusa. W ołtarzu głównym kaplicy znajduje się obraz św. Anny
z Maryją i Jezuskiem (św. Anna
Samotrzecia), pędzla Łukasza
Porębskiego (ok. 1619), oraz malowidło przedstawiające Nawiedzenie św. Elżbiety, zaś w predelli
Narodzenie NMP. Na szczególną
jednak uwagę zasługują tu szafy
brackie z 1635 roku, ozdobione
malowidłami, przedstawiającymi

Kaplica św. Anny
20

m.in. symbole i stroje
brack ie,
oraz aniołów, trzymając ych
narzędzia
Męki Chrystusa.
Ostatnia już z kaplic, pod
wieżą, nosiła niegdyś wezwanie
Matki Bożej Loretańskiej. Urządzona około roku 1470 była
pierwszą w Krakowie kaplicą,
poświęconą Maryi w tym wezwaniu. W latach 60. XX w., po
obchodach milenium chrześcijaństwa na ziemiach polskich,
gdy ks. kard. Stefan Wyszyński,
w ślubach jasnogórskich zawierzył Polskę Maryi Jasnogórskiej,
kaplica ta otrzymała wezwanie
Matki Bożej Częstochowskiej.

Słynący łaskami obraz Matki Zbawiciela

T

warz Matki Boskiej
okrągło pociągła, ku
prawej stronie nakłoniona, bardzo śliczna i wesoła, jakby radość
wewnętrzną po sobie pokazując.
Włosy roztoczone, a im się twarzy pilniej przypatrujesz, tem się
zda piękniejsza, weselsza i dziwniejsza, jakoby chciała przemówić, a ozdobą i radością swoją

patrzącego na się do nabożeństwa i ku weselu duchownemu
pobudza. Każdy, który się dobrze
przypatrzy, przyznać musi, iż
coś dziwnego i osobliwego Pan
Bóg dał temu obrazowi. Prawą
ręką pokazuje Matka Niepokalana Synaczkowi jabłuszko, znak
przestępstwa pierwszych rodziców, lewą ręką Synaczka pod

Kaplica MB Częstochowskiej
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paszki ujętego na łonie Swem
stojącego do Siebie przytula. Sam
zaś Synaczek w rączce lewej grono z listkami wina trzyma, na
pamiątkę tego, iż dla zbawienia
naszego w prasie męki krzyżowej
wytłoczony, krew Swą najdroższą nam na okup miał sowicie
wylać...
Ten pełen uczucia, a jednocześnie wierny opis wizerun-

Kaplica Zwiastowania NMP
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ku Matki Bożej wyszedł spod
pióra ks. Jana Biesiekierskiego,
w roku 1624. Już wówczas obraz
ten słynął cudami, zaś kaplicę,
w której się znajdował, zdobiły
liczne wota. Te materialne dowody wdzięczności ludzkiej, za
dobra wyproszone za przyczyną Madonny, zostały niestety
w większości rozgrabione podczas rozmaitych najazdów i ka-

tastrof, których los nie szczędził
kościołowi Bożego Ciała. Tym,
co pozostało do dziś, są piękne
i wzruszające legendy, związane
z dziejami tegoż obrazu. Legendy te i podania długo
uznawane były za prawdę
naukową — w kościele
i klasztorze Kanoników
było co najmniej kilka
obrazów Madonny, pochodzących z podobnego okresu,
przez co piszący o kościele Bożego Ciała i jego zabytkach mylili
często pochodzenie poszczególnych wizerunków...
Jedna z legend mówi, iż wizerunek Madonny z Jabłuszkiem,
obecnie zwanej Matką Zbawiciela, przywieźli ze sobą Kanonicy
z Kłodzka. Musiałby on wiec
w takim razie pochodzić sprzed
1405 roku — wówczas bowiem
Kanonicy przybyli do Krakowa. Badania jednak wykazują,
iż wizerunek ten jest znacznie
młodszy. Jakie jest wytłumaczenie tej zagadki? Otóż sprowadzony z Kłodzka wizerunek
to przypisywany św. Łukaszowi
obraz Matki Bożej terribilis daemonibus. Wizerunek Madonny
z Jabłuszkiem powstał natomiast
około 1510 roku, w krakowskim

warsztacie Marcina Czarnego,
i umieszczony został w kaplicy pw. Wniebowzięcia NMP
i Trzech Króli. Gdy zaś prepozyt
Jacek Liberiusz przebudował
tę kaplicę w duchu baroku, nadając jej wezwanie
Zwiastowania NMP, obraz
Madonny
umieszczono
w ołtarzu, konsekrowanym
w roku 1674 przez bpa Mikołaja Oborskiego. Wizerunek
kilkakrotnie przemalowywano,
zaś postaci Maryi i Dzieciątka
przysłonięte zostały srebrnymi
sukienkami.
Niezależnie jednak od daty
powstania i pochodzenia tego
obrazu, jest rzeczą pewną, iż
zwracający się do cudownej Madonny wierni zawsze otrzymywali od Niej pocieszenie. Dlatego też Kanonicy podjęli starania,
by ten słynący łaskami obraz, dla
potwierdzenia wielowiekowego
kultu, jakim jest otaczany, oraz
dla oddania czci Matce Bożej,
uwieńczyć koronami. Koronacji
tej, 13 maja 2007 roku, dokonał
na Skałce Ks. Kard. Stanisław
Dziwisz, przy współudziale Ks.
Prymasa Polski Ks. Kard. Józefa
Glempa i Ks. Kard. Franciszka
Macharskiego.

Warto wspomnieć, iż inicjator budowy kaplicy Zwiastowania, prepozyt Jacek Liberiusz, erygował przy kościele Bożego Ciała
Bractwo Zwiastowania NMP, zwane Literackim, któremu oddał nową kaplicę. Bractwo Literackie, w Krakowie działające także przy kościele św. Wojciecha, za zadanie

miało szerzyć kult Matki Bożej. Wedle legendy bowiem, Maryja miała napisać list
do mieszkańców Messyny na Sycylii. Tam
też zawiązało się pierwsze Bractwo Literackie (od lettera — list). Krakowscy członkowie Bractwa, prócz wszelakich cnót,
musieli także umieć czytać i pisać...
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17. Ołtarz św. Judy Tadeusza, rokokowy,
z obrazem Astolfa Vagioli
18. Obraz Sąd Piłata, XVII w.
19. Ołtarz Ecce Homo, z obrazem Astolfa Vagioli
20. Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej
21. Ołtarz św. Antoniego Padewskiego; w zwieńczeniu obraz Wniebowzięcia;
w okładzinie obraz św. Marka
22. Ołtarz Przemienienia Pańskiego; obraz
Łukasza Orłowskiego 1740-50; figury apostołów: Andrzeja, Jakuba, Piotra i Jana;
w okładzinach obrazy: Chrystus przekazujący klucze św. Piotrowi; Św. Piotr
23. Ołtarz św. Michała Archanioła, rokokowy, z posągami Archanioła Gabriela i Rafała,
w zwieńczeniu płaskorzeźba Anioła Stróża;
w okładzinach obrazy śś. Łukasza i Jana
24. Ambona
25. Ołtarz Miłosierdzia Bożego (dawniej św.
Ubalda)
26. Ołtarz św. Augustyna; obraz Łukasza Orłowskiego 1744; figury św. Ambrożego i papieża Leona Wielkiego; w okładzinach obrazy św. Augustyna z Matką Bożą przed Chrystusem ukrzyżowanym; śś. Augustyna i Moniki
27. Ołtarz Trójcy Przenajświętszej; w zwieńczeniu obraz Wniebowstąpienia; mensa ołtarza gotycka, ozdobiona arkadkami
z herbem Ziemi Dobrzyńskiej i Kazimierza;
w okładzinach obraz św. Mateusza
28. Chór muzyczny
29. Kaplica św. Anny
a) Ołtarz z obrazem św. Anny Samotrzeciej
i figurami
b) Szafy brackie
c) Płyta nagrobna Bartłomieja Berecciego
30. Ołtarz Świętej Rodziny z obrazem Astolfa Vagioli (1615); mensa ołtarza z II poł. XV
w., wnęki renesansowe z ok. 1615 roku, nastawy rokokowe (XVIII w.)
31. Kaplica Zwiastowania NMP
a) ołtarz z łaskami słynącym obrazem Matki
Bożej z Jabłuszkiem
b) Ołtarz Serca Jezusowego
c) Ołtarz św. Józefa
d) Chrzcielnica z XV w.

ul. Wawrzyńca

1. Ołtarz główny
2. Ołtarz Matki Bożej Bolesnej, rokokowy,
obraz w tym ołtarzu, z pocz. XVII w., przedstawia Zdjęcie z krzyża
3. Ołtarz św. Marii Magdaleny, rokokowy,
obraz z pocz. XVII w.
4. Obrazy Wojciecha Podkory (pocz. XVII
w.), przedstawiające: Narodzenie Chrystusa, Ostatnią Wieczerzę, Zmartwychwstanie
i Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie Matki Bożej; poniżej:
Wizja bł. Stanisława Kazimierczyka i obraz
św. Ubalda
5. Epitafium i portret prepozyta Marcina
Kłoczyńskiego
6. Tron prepozyta i stalle kanoników, wykonane w latach 1624-32, zakończone przy tęczy figurami śś. Augustyna i Ambrożego
7. Zakrystia
8. Skarbiec i oratorium z XVIII-wiecznym
obrazem bł. Stanisława Kazimierczyka
9. Tęcza z 1763 roku, z figurami Matki Bożej
i św. Jana Ewangelisty oraz św. Marii Magdaleny (u stóp krzyża)
10. Ołtarz Matki Bożej Łaskawej, wykonany w latach 1623-24, obraz Maryi malował
w 1624 roku Łukasz Porębski; na zasuwie
obraz NMP Niepokalanie Poczętej; ołtarz
zdobią figury Panny Mądrej i Panny Mężnej (wcześniej stały tu posągi śś. Joachima
i Anny, obecnie i Muzeum Narodowym);
w zwieńczeniu obraz Zwiastowania
11. Ołtarz Najświętszego Zbawiciela; na zasuwie obraz NSPJ (mal. Adolf Hyła, 1940), figury: Dawid i św. Jan Chrzciciel, w zwieńczeniu obraz niewiernego Tomasza; czas
powstania i twórca j.w.
12. Ołtarz Krzyża Świętego z grupą Ukrzyżowania, XIX w.
13. Ołtarz — mauzoleum bł. Stanisława Kazimierczyka
14. Obrazy wotywne, przedstawiające
uzdrowienia i cudy zdziałane za wstawiennictwem bł. Stanisława Kazimierczyka
15. Obraz Felix saeculum Cracoviae
16. Tablica upamiętniająca Bartłomieja Berecciego, pochowanego w tym kościele
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32. Ołtarz śś. Karola Boromeusza i Kazimierza Królewicza; z obrazem Astolfa Vagioli (1615); mensa ołtarza z II poł. XV w., wnęki renesansowe z ok. 1615 roku, nastawy rokokowe (XVIII w.)
33. Nagrobek Augustyna Kottwicza
34. Obrazy Dolabelli (1627): Chwała Zakonu Kanoników Regularnych i Męczeństwo św.
Tomasza Kantuaryjskiego
35. Nagrobek Elżbiety Lexowej i jej męża
Marcina Habera
36. Ołtarz św. Józefa, wykonany w roku
1621; pierwotnie znajdował się tu obraz W.
Podkory przedstawiający święte: Barbarę,

Katarzynę, Agnieszkę i Apolonię; od 1943
jest tu obraz św. Józefa (A. Hyły), otoczony
przez figury Mojżesza i Aarona; w zwieńczeniu obraz Chrystusa Zmartwychwstałego
A. Gotycka wieża, odbudowana 1556-58,
w 2.ćw. XVII w. podwyższona i zakończona
hełmem
B. Ogrojec z połowy XVII w., z późnogotyckim krucyfiksem i Matką Bożą z Janem
Ewangelistą oraz barokowym Chrystusem
z apostołami i aniołem
C. Karcery
D. Dawny cmentarz
E. Klasztor
25

Stanisław Kazimierczyk
– czciciel Matki Bożej

D
Regina żona Klemensa Niger, tkacza z Kazimierza,
cierpiała od dłuższego czasu na krwotok i jeszcze inną chorobę. Tej w jej wielkiej chorobie ukazał się pobożny Ojciec Stanisław,
mówiąc jej: dlaczego tu leżysz w tej chorobie, zajdź
do grobu mojego i będziesz uzdrowiona: i powiedz moim braciom aby
nakryli grób mój kilimem.
Ta wstawszy poszła do grobu błogosławionego i uklękła przy grobie jego i
została uzdrowiona.

26

nia 27 września 1433, bogobojna Jadwiga, żona Macieja Sołtysa, radcy kazimierskiego, w późnej już starości powiła syna,
który na chrzcie świętym otrzymał imię Stanisław. Imię to sam sobie niejako przyniósł, gdyż
przyszedł na świat w doroczną pamiątkę przeniesienia relikwii św. Stanisława, biskupa krakowskiego i męczennika za Skałki na Zamek.
Dziecię to, modlitwami bogobojnych rodziców
w późnej starości wyproszone, miało się stać
wielkim czcicielem Maryi. Od samego bowiem
dzieciństwa okazuje niezwykłą skłonność nabożeństwa do Maryi; jeszcze mówić nie umie, a już
za przykładem bogobojnej matki klęka z własnej chęci przed obrazem Boga Rodzicy i składa
bogobojnie rączki do modlitwy, ucząc się zaś
początków czytania, składa z liter imię Maryi
— tak o Stanisławie Kazimierczyku pisał na
początku XX w. ks. Augustyn Błachut. Także
inni biografowie podkreślają niemal cudowne
przyjście na świat Stanisława i jego niezwykłą
pobożność. Już od najmłodszych lat związany
był on z kościołem Bożego Ciała. Tu został
ochrzczony, tu też, w szkole parafialnej, pobierał pierwsze nauki. Po osiągnięciu stosownego wieku zapisał się do Akademii
Krakowskiej, którą ukończył w wieku
23 lat. Niedługo później zdecydował się
wstąpić do zakonu Kanoników Laterańskich — zgromadzenia, które
j a k o parafianin kościoła
Bożego Ciała znał
już od dziecka.
Wielka musiała
być jego poko-

ra, cierpliwość, czystość
i skromn o ś ć ,
skoro
późniejsi kronikarze
zgodnie
przytaczają
te cechy świątobliwego zakonnika.
Niezwykle
ważnym wydarzeniem
była dla niego zawsze Msza
św. — od niej zaczynał każdy
dzień, zaś podczas sprawowania Eucharystii twarz miał rozpaloną jak węgiel,
będąc całkowicie skupionym na odprawianym
nabożeństwie. Znany był także jego kunszt
kaznodziejski, dzięki któremu gorącymi i pełnymi zapału kazaniami zebrał wielkie żniwo
dusz. Zbiór jego kazań zachował się aż do roku
1945, pieczołowicie przechowywany najpierw
w wilanowskiej bibliotece książąt Branickich,
później zaś w Bibliotece Narodowej. Stanisław
był także wychowawcą młodzieży zakonnej,
której starał się zaszczepić podobną swojej
miłość do Najświętszego Sakramentu. Młodzi zakonnicy darzyli go wielkim zaufaniem
i szacunkiem, gdyż nie tylko nauczał
ich, lecz także całym swoim
życiem dawał świadectwo przekazywanych nauk.
Jego zaangażowanie w sprawy klasztoru,
troska i dbałość o nowicjuszy, a także

Na ciężką gorączkę bardzo zachorowała panna imieniem Agnieszka...
Będąc zwątlona i od gorączki spalona ledwie
mówić mogąc... tak skoro ofiarowali ją rodzicy
do grobu błogosławionego ojca Stanisława
Kazimierczyka ze Mszą
św. ...zaraz się jej polepszać na zdrowiu
poczęło i ozdrowiała za pomocą
Bożą wkrótce...
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XVII-wieczna księga
ślubów zakonnych
Bo zaraz i w nowicjacie począł świecić pokorą rówieśnikom swoim, którzy się z niego
budowali. Co w nim widząc i sami Ojcowie tegoż Zakonu wiele sobie
po nim obiecywali gdy
widzieli, a on się wprasza i w najniższe posługi, na umywanie nóg nie
tylko Braciom ale i gościowi każdemu, na płukanie i wycieranie habitów, na mysie statków
kuchennych, na usługiwanie najmniejszemu
w Zakonie, a wszystko
z wesołym i wdzięcznym
sercem — tak pisał o bł.
Stanisławie XVII-wieczny kronikarz zakonu, St.
Ranathowicz.
Obraz przedstawiający (od lewej) bł. Michała Giedroycia, św. Jana
Kantego, bł. Stanisława Kazimierczyka, św.
Szymona z Lipnicy i bł.
Izajasza Bonera
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o biednych, pukających do bram
klasztoru, staranność w przygotowywaniu kazań i poświęcenie,
z jakim słuchał spowiedzi, a także niekłamana i żarliwa pobożność zjednywały mu ogromny
podziw i respekt, a także przekonanie o jego świętości. Przekonanie to ugruntowało się po śmierci
Stanisława (3 maja 1489), już bowiem w pierwszym roku po jego
zgonie wierni zaczęli zwracać się
do Boga za jego pośrednictwem,
zaś kroniki klasztorne notują niemal dwieście łask dzięki niemu otrzymanych.
Współcześni mu i nieco po nim żyjący zapisali natomiast świadectwa mówiące o doskonałości jego życia i nadzwyczajnych cnotach.
Stanisław pochowany został pod posadzką,
przy ołtarzu św. Marii Magdaleny — patronki
tkaczy; tkaczem był bowiem ojciec Błogosła-

cnota wstrzemięźliwości, symbolizowana przez jednorożca

posąg kobiety, której atrybuty symbolizują cztery cnoty:
nadziei (kotwica), męstwa
(kolumna), wierności (pies)
i miłości (dziecko)
cnota sprawiedliwości, symbolizowana przez kulę
p ł a s ko r z e ź b a
Matki Bożej z
Dzieciątkiem
cnota męstwa,
symbolizowana
przez smoka
krzyż i lilia –
symbol życia
pełnego wyrzeczeń i czystości
trumna
bł.
Stanisława
cnota miłosierdzia (lub
roztropności) symbolizowana
przez baranka

wionego. W 1632 roku wybudowano specjalny
ołtarz, gdzie umieszczono relikwie Stanisława.
Dziś przy tym ołtarzu wiszą dziesiątki obrazków, przedstawiających dzieje Kazimierczyka
oraz spore malowidło, na którym ukazani są
współcześni Stanisławowi świątobliwi mężowie felicis saeculi Cracoviae — szczęśliwego
wieku Krakowa: św. Jan Kanty, bł. Szymon
z Lipnicy oraz Michał Giedroyć i Izajasz Boner, uważani za świętych, choć jeszcze nie kanonizowani. Projektantem ołtarza był słynny
architekt nadworny Zygmunta Starego, Bartłomiej Berecci, autor kaplicy Zygmuntowskiej

....Ten bardzo chorował
na oczy. Jedno oko już
utracił, na drugie bardzo
cierpiał. W swojej boleści wobec zbliżającego
się całkowitego kalectwa
utraty wzroku zwrócił się
do bł. Stanisława Kazimierczyka z prośbą o ratunek. Doznawszy natychmiastowego uzdrowienia w poniedziałek
świąteczny (Zielone Święta 1617) od razu kazał się
prowadzić do grobu tego
błogosławionego...
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Obraz przedstawiający wizję bł. Stanisława
Bł. Stanisław, prócz czci
dla Eucharystii i Męki
Pańskiej, ogromną miłością darzył Matkę Bożą. Jego biografowie
podają, iż dwukrotnie
miał widzenie Najświętszej Maryi Panny. Ponoć,
gdy modlił się na Skałce
u grobu swego patrona,
ukazała mu się Najświętsza Marya Panna z Dzieciątkiem Jezus na ręku
wraz ze świętym Stanisławem i wielkim zastępem aniołów, i w te doń
przemówiła słowa: Cieszę się, synu mój, Stanisławie, z tego twego tak
znacznego nabożeństwa,
którem mnie wraz z świętym Stanisławem, Patronem twoim czcisz nieustannie, dla tego powiadam tobie, mężnie sobie
poczynaj a bądź statecznym, ciebie bowiem wespół ze Świętymi moimi
sowita zapłata oczekiwa
w niebie.
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na Wawelu. Wprawdzie florentyńczyk nie dożył realizacji swego
projektu, lecz z łatwością można
tu dostrzec kunszt tego wybitnego rzeźbiarza, zresztą mieszkańca
Kazimierza i parafianina kościoła
Bożego Ciała.
Mimo iż Stanisław Kazimierczyk obdarzany był czcią należną świętemu już od chwili swej
śmierci, to oficjalne starania o wyniesienie go na ołtarze Kanonicy
podjęli dopiero w roku 1773 (nieco wcześniej, bo w roku 1767 świętym został Jan Kanty, współczesny
Kazimierczykowi). Starania te trwały długo.
Nie sprzyjał im okres zaborów, wojny światowe i czas rządów komunistycznych. Gorącym
orędownikiem sprawy beatyfikacji Kazimierczyka był Karol Wojtyła, który jako biskup
krakowski wielokrotnie odwiedzał kościół
Bożego Ciała. Odprawiając tu Mszę św. 3 marca 1969 roku, powiedział:...otoczonym chwałą
świętości jest ów Stanisław Kazimierczyk, czyli
obywatel Kazimierza, przy którego doczesnych
szczątkach tutaj się znajdujemy. Tutaj się urodził i tutaj spędził całe swoje życie. (...) Trzeba
do tej sprawy wracać, trzeba o to prosić, a nade
wszystko czynić starania u Stolicy Apostolskiej,
ażeby ten kult, którym go otaczali krakowianie, a zwłaszcza jego rodacy tu na Kazimierzu
w parafii Bożego Ciała, doczekał się urzędowego potwierdzenia ze strony Kościoła i żebyśmy
go mogli nazywać błogosławionym, tak jak go
w naszych myślach i uczuciach otaczamy czcią
świętości... Słowa bp Karola Wojtyły okazały
się prorocze. On to bowiem, po wstąpieniu na
tron Piotrowy, 18 kwietnia 1993 roku beatyfikował Stanisława Kazimierczyka, obdarzając go
po wiekach kultu mianem błogosławionego.

Boże Ciało — Najświętszy Sakrament
Ciała i Krwi Pańskiej

W

przedzie, przed Przenajświętszą Kościół pw. Bożego CiaHostią kroczyli w szeregu człon- ła od początku swego istkowie rozmaitych bractw. Dalej sześciokon- nienia nosił to wezwanie.
Było ono zadośćuczynieny zaprzęg wiózł sztucznie uczyniony owoc niem za świętokradztwo,
Drzewa Żywota, wysoko umieszczony, jakby którego dopuścili się złona scenie. Wokół stali chłopcy przebrani za dzieje, rabujący monaniołów i pierwszych rodziców, w pokornej strancję z Najświętszym
Sakramentem. Porzuciadoracji oddając cześć pokarmowi eucha- li ją, zorientowawszy się
rystycznemu. Następnie pojawiła się Arka w jej nikłej wartości maTestamentu, otoczona przez dwóch aniołów terialnej. Należy też odi dwóch serafinów, którą nieśli kapłani w tia- notować, iż już wówczas,
w kościele oo. Franciszkarach i strojach starożytnych. Za nimi kroczył nów, istniała kaplica pw.
Najwyższy Arcykapłan niosąc świętą księgę. Bożego Ciała. Zakonnicy,
Na końcu jechał wóz ciągniony przez anioły, na prośbę króla, zrezyga na nim Chwała należna Najczcigodniejsze- nowali z tego wezwania
na rzecz nowej świątyni.
mu Sakramentowi — tak
procesję Bożego Ciała
opisywał XVII-wieczny kronikarz. Święto
to obchodzone jest od
wieków, i z czasem obrosło w wiele zwyczajów, tradycji i wierzeń.
Jego inicjatorką była św.
Julianna z Cornillon,
przeorysza
augustianek, której w 1245 roku
objawił się Chrystus,
żądający
ustanowienia specjalnego święta
ku czci Najświętszej
Eucharystii. Już rok
później święto to było
lokalnie obchodzone,
Procesja z Najświętszym Sakramentem
zaś Rzym zatwierdził je
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Uroczystość Bożego Ciała wiązała się
z rozmaitymi wierzeniami, np. święcenia
ziół, które miały ponoć strzec domu i jego
mieszkańców przed wszelkimi nieszczęściami. Ściśle krakowską tradycją są harce
Lajkonika w ostatni dzień oktawy Bożego
Ciała. Zwyczaj ten, jak chce legenda, wywodzi się z czasów najazdów Tatarów na
Kraków (XIII w.). Pewnego razu flisacy, pokonawszy napastników, wjechali do grodu w tatarskich przebraniach. Wśród ludu
panowało przekonanie, że przejście konika po polach gwarantuje urodzaj, zaś uderzenie buławą zapewnia dobre zdrowie.
Ołtarz
Ukrzyżowania
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w roku 1264. Bezpośrednim
powodem tego zatwierdzenia, był cud, który wydarzył
się w Bolsenie koło Orvieto
we Włoszech. Odprawiający Mszę św. kapłan, tuż po
Przemienieniu, trącił kielich,
z którego na korporał (obrusik
podkładany pod kielich i patenę) upadło kilkanaście kropel
wina — które zamieniło się
w Krew Chrystusa. O cudzie
tym powiadomiono natychmiast papieża, który zabrał ów
korporał do Orvieto, gdzie do
dziś jest najcenniejszą relikwią tamtejszej katedry. Wówczas też św. Tomasz z Akwinu
opracował teksty do Mszy św.
w dzień Bożego Ciała. Do dziś
często śpiewa się podniosły
hymn jego autorstwa Przed
tak wielkim Sakramentem....
Zwyczaj pielgrzymowania
z procesją do czterech ołtarzy
— symbolu czterech Ewangelii — wykształcił się w Niemczech w XV w. W Polsce
święto to wprowadził po raz
pierwszy krakowski biskup
Nanker, upowszechniło się
jednak dopiero po synodzie
piotrkowskim w 1559 roku.
W czasach reformacji miało
ono służyć manifestacji wiary
w przeistoczenie, które protestanci negowali. Dziś święto to
obchodzone jest w czwartek
po uroczystości Trójcy Świętej, 60 dni po Wielkanocy.

Kanonicy Regularni
Laterańscy

Z

ródeł powstania zakonu Kanoników
Regularnych Laterańskich poszukiwać należy pod koniec IV w., w Hipponie.
Tam to właśnie św. Augustyn, wielki chrześcijański filozof, teolog, myśliciel i twórca
reguł zakonnych utworzył tzw. wspólnotę
klerycką, nawiązującą do ideałów pierwszych chrześcijan. Członków tego zgromadzenia, składającego się z przynależących do
lokalnych kościołów duchownych, zaczęto
nazywać „kanonikami”. W 1059 roku, na
synodzie laterańskim, wspólnota kanonicka
otrzymała oficjalny status zakonu, który nazwano zakonem Kanoników Regularnych
— żyjących według reguły św. Augustyna.
W roku 1105 Kanonicy otrzymali parafię na
Lateranie, przy której powstała kongregacja
laterańska — mająca prymat nad wszystkimi
innymi kongregacjami.
Do Polski Kanonicy przybyli już w XI w.
Pierwsze klasztory powstały w Trzemesznie,
Czerwińsku, Wrocławiu, Mstowie. W 1405
roku Kanonicy zawitali do Krakowa, gdzie
król Władysław Jagiełło i bp Piotr Wysz przekazali im kościół i parafię Bożego Ciała. Kanonia krakowska — od 1861 roku opactwo
— jako jedyna na dawnych ziemiach polskich nie uległa kasacie w 1864 roku. Obecnie w Krakowie mieści się Dom Prowincjalny
— siedziba istniejącej od 1962 roku prowincji polskiej — a także nowicjat i Wyższe Seminarium Duchowne. Warto wspomnieć, iż
tutejszy klasztor Kanoników poszczycić się
może niezwykle bogatym księgozbiorem,
w którym znajduje się ponad 200 inkunabułów i około 8 tysięcy starodruków.

Kanonicy Regularni Laterańscy mają pod swoją
opieką sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie na Warmii. Miejsce to zwane jest
polskim Lourdes — tu bowiem, w 1877 roku — czyli
19 lat po Lourdes — dwóm
nastoletnim dziewczynkom
objawiała się Matka Boża.
Gietrzwałdzkie objawienia,
jako jedyne w Polsce, uznane zostały przez władze kościelne za autentyczne.
Ołtarz św. Józefa
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Obrazy w stallach
kanonickich świętych

1

4

2

3

5

6

1. Św. Patryk (IV w.), patron Irlandii, gdzie uzdrawiał
chrych, zakładał klasztory, a jadowite węże, według legendy, wypędził do morza. 2. Św. Laurencjusz (XII w.),
arcybiskup Dublina, podczas podróży statkiem miał
wymodlić uciszenie burzy morskiej 3. Św. Saturnin męczennik, współczesny Janowi Chrzcicielowi, misjonarz,
biskup Tuluzy. Poniósł śmierć męczeńską, przywiązany
do byka składanego w ofierze pogańskim bożkom. 4.
Św. Frygidian (VI w.), syn króla Irlandii, zakonnik augustiański. Gdy zmarł, na jego grobie położono trumnę
ze zwłokami dzewczyny, która ożyła, prosząc, by przeniesiono ją w inne miejsce, bo nie jest godna spoczywać obok świętego. 5. Św. Cerboniusz (VI w.), włoski
biskup; gdy pomógł rzymskim żołnierzom, król Gotów
kazał go rzucić na pożarcie niedźwiedziom – te jednak
7
zaczęły lizać mu stopy. Święty został uwolniony. 6. Św.
Amabil (V w.), wedle legendy wypędził z Owerni węże, a także otrzymał od anioła
święte oleje. 7. Grupa świętych kanoników, wymordowanych w Anglii w 1572 r.
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8

9

11
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8. Św. Herkulan (VI w.), biskup Perugii, przez króla Gotów skazany na obdarcie żywcem ze skóry, czego jednak oprawcy dokonali dopiero po obcięciu świętemu
głowy. 9. Św. Teotoniusz (XII w.), prepozyt kanoników
w Portugalii, obdarzony mocą wypędzania złych duchów. Tu: scena jego śmierci. 10. Św. Akwilian (IV w.),
męczennik z Mediolanu, zamordowany przez heretyków uderzeniem miecza w krtań. 11. Św. Jan (XIV w.),
angielski zakonnik, obdarzony mocą wskrzeszania
zmarłych i uzdrawiania chorych. 12. Św. Albin (V w.),
biskup, brał udział w obronie Chalon przed najazdem
Hunów. Ponoć w cudowny sposób, modlitwą, uwolnił
więźniów. 13. Św. Anian, uczeń św. Marka Ewangelisty, miał moc poruszania i przenoszenia gór. Tu przedstawiony jest z parą królewską, zaś za nim dwa aniołki
popychają górę. 14. Św. Bernard (XII w.), według tradycji
wypędził szatana z góry Jowisza (w Szwajcarii), nazwanej później imieniem św. Bernarda
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Z życia parafii
Msze święte:
w niedziele: 6.30, 8.00, 9.30,
11.00, 12.15, 16.00, 19.00
w dni powszednie: 6.30, 8.00,
12.00, 19.00
Nabożeństwa:
W czwartek: całodzienna
adoracja Najśw. Sakramentu
— od 6.30
12.30 — Różaniec

13.00 — Modlitwy zakonne
15.00 — Koronka do Bożego
Miłosierdzia
16.00 — Modlitwy Brackie
18.30 — Nieszpory Eucharystyczne
Nabożeństwo do Matki Bożej
Łaskawej: środa 18.15
Droga Krzyżowa: piątek 18.15

Spowiedź: w trakcie Mszy św.
Odpust parafialny przypada
w święto Bożego Ciała

Arcybractwo Pięciu Ran
Pana Jezusa i Adoracji Najświętszego Sakramentu
http://www.arcy-bractwo.
republika.pl/

Kancelaria parafialna:
wtorek, czwartek, sobota: 8.009.30, środa, piątek: 8.00-9.30
i 16.00-17.30

Parafia Bożego Ciała w Krakowie
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ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków
tel. (012) 430 59 95
krakow@kanonicy.pl, www.kanonicy.pl

